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Vizat, 

Director 
Liviu Gabriel MUȘAT 

 

 
NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

privind necesitatea înființării Comisiei Regionale pentru Stabilirea 
Criteriilor de Selecţie a Proiectelor Strategice ale regiunii Sud 

Muntenia  
pentru perioada 2021 - 2027 

 

  În conformitate cu Memorandumul nr. 20/16426/07.09.2018, emis de către 

Ministerul Fondurilor Europene cu tema: Pregătirea documentelor naționale de 
programare a finanțărilor din fonduri europene post 2020, Agenția pentru 

Dezvoltare Regională Sud Muntenia a demarat activitatea de programare pentru 

perioada 2021 – 2027.  

 Activitatea de programare pentru perioada 2021 – 2027 a demarat la sfârșitul 

anului 2018, când în vederea actualizării analizelor economice aferente principalelor 

două documente programatice – Planul de Dezvoltare Regională (PDR) și Strategia 

pentru Specializare Inteligentă a regiunii Sud Muntenia, Agenția a început procesul de 

colectare a datelor și indicatorilor statistici necesari. 

 Este important de menționat că activitatea de programare s-a desfășurat pe trei 

paliere importante, și anume: 

 Actualizarea la nivel regional a Strategiei de Specializare Inteligentă pentru  
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perioada 2021- 2027 și participarea la procesul de coordonare in acest domeniu la nivel 

național prin participarea la toate reuniunile Comitetului de Coordonare al Specializării 

Inteligente; 

 Participarea la nivel național la negocierile purtate de Ministerul Fondurilor  

Europene pentru alocarea fondurilor europene pentru viitorul exercițiu financiar 2021 -

2027; 

 Actualizarea și elaborarea Planului Regional de Dezvoltare al regiunii pentru  

perioada 2021 – 2027. 

 

Începând cu luna noiembrie 2019, ADR Sud Muntenia a demarat procesul de 

organizare a întâlnirilor parteneriale pentru agrearea intervențiilor propuse în PDR 2021 

– 2027, prin organizarea primei ședințe a Comitetului Regional pentru elaborarea 

Planului de Dezvoltare Regională 2021 – 2027 precum și a Grupurilor de Parteneriat 

Local în toate județele regiunii Sud Muntenia. În cadrul acestor întâlniri a fost prezentată 

analiza socio-economică elaborată în vederea fundamentării strategiei de dezvoltare 

regională a PDR Sud Muntenia, precum şi concluziile acesteia referitoare la provocările 

majore identificate la nivel regional. Mai mult decât atât, pentru a putea identifica, într-

un larg cadru partenerial, mixul de politici (măsurile, intervențiile și acțiunile indicative) 

ale PDR 2021 – 2027, în perioada ianuarie – martie 2020 au fost organizate ședințe ale 

Grupurilor Tematice Regionale, pe domeniile aferente axelor prioritare ale PDR.  

 Planul de Dezvoltare Regională Sud Muntenia reprezintă principalul document de 

planificare și programare la nivel regional, prin care se vor stabili viziunea de 

dezvoltare, obiectivul global și obiectivele specifice de atins la finalul perioadei de 

programare 2021-2027, direcțiile de acțiune și masurile necesare pentru atingerea 

obiectivelor. Planul va avea ca anexă portofoliul de proiecte relevante la nivel 
regional. 
 Conform Memorandumului nr. 20/16426/07.09.2018, emis de către Ministerul 

Fondurilor Europene: ”regulamentele precizează necesitatea unei consultări cu 

partenerii  economici și sociali, cu societatea civilă și cu organismele care promovează 

incluziunea socială, drepturile fundamentale, egalitatea de gen, nediscriminarea și 

drepturile persoanelor cu dizabilități pe tot parcursul elaborării documentelor de 

programare.” Implicarea părţilor interesate şi centrarea pe nevoile reale identificate la 

nivelul comunității sunt principii de bază ale unei planificări eficiente, eficace și durabile. 
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 În cadrul aceluiași document se menționează: „La nivelul UE, semestrul european 

de coordonare a politicilor economice oferă cadrul pentru identificarea priorităților 

naționale în materie de reforme și Statele Membre sunt încurajate să dezvolte propriile 

strategii naționale post 2020 în materie de investiții în sprijinul acestor priorități de 

reformă și coerent cu documentele strategice naționale și europene. Aceste strategii 

trebuie să fie în acord cu Programul Național de Reformă și să constituie 
fundamentarea pentru stabilirea priorităților de investiții naționale care urmează 
să fie sprijinite prin fonduri europene în cadrul programelor 2021 - 2027. MFE 

asigură coordonarea Strategiei Naționale privind investițiile naționale sprijinite prin 

fonduri europene post 2020 și a documentelor de programare a fondurilor europene 

post 2020, în scopul asigurării unei abordări coerente și integrate a viziunii naționale de 

dezvoltare. Totodată, ministerele de linie sunt responsabile de elaborarea 
documentelor strategice sectoriale, de prioritizarea nevoilor de investiții și de 
identificarea realistă a surselor de finanțare astfel încât impactul economico-social al 

finanțărilor europene să fie unul sustenabil pe termen lung.” 

 Ordonanța de Urgență nr. 80 din 20 decembrie 2019 pentru modificarea și 

completarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene emisă de Guvernul 

României, menționează că proiectele strategice sunt: “acele proiecte care răspund 
nevoilor majore de dezvoltare regională, conform prevederilor Legii nr. 315/2004 

privind dezvoltarea regional din România, …, în vederea includerii la finanțare din 
Fondul European de Dezvoltare Regională, pe baza încadrării în direcțiile 
strategice și sumele alocate.”   
 Totodată, conform Art. 9 al Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în 
România, agenția pentru dezvoltare regională ”identifică și promovează, în 
parteneriat, proiecte de interes regional și local.”. 
  Urmare a celor menționate mai sus, în vederea organizării unui proces de selecție 

a proiectelor strategice cât mai transparent și echidistant, care să propulseze regiunea 

către o dezvoltare economică echilibrată și durabilă, ADR Sud Muntenia propune 

Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia constituirea unei Comisii 

Regionale pentru Stabilirea Criteriilor de Selecţie a Proiectelor Strategice (CRSCSPS), 

denumită în continuare Comisie. 

 Comisia va fi alcătuită din 14 membri cu drept de vot, reprezentanți desemnați de 

către consiliile județene și municipiilor reședință de județ, componente ale regiunii Sud 

Muntenia, și va avea următoarele atribuții: 
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a) propune și aprobă criterii de selecţie a proiectelor strategice pentru perioada de 

programare 2021-2027; 

b) revizuieşte/înlocuieşte criteriile de selecție pentru stabilirea listei de proiecte 

strategice aferente perioadei de programare 2021-2027, dacă este cazul; 

c) întocmește lista de proiecte strategice identificate la nivelul regiunii Sud Muntenia 

pornind de la criteriile de selecție aprobate. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Întocmit, 
Director Adjunct Dezvoltare si Comunicare 
Daniela TRAIAN 
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REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 
A COMISIEI REGIONALE PENTRU STABILIREA CRITERIILOR DE SELECŢIE 

A PROIECTELOR STRATEGICE DIN REGIUNEA SUD MUNTENIA PENTRU PERIOADA 
 DE PROGRAMARE 2021-2027 

     
     
 
CAPITOLUL I – ORGANIZAREA COMISIEI REGIONALE PENTRU STABILIREA CRITERIILOR 

DE  SELECŢIE STRATEGICE DIN REGIUNEA SUD MUNTENIA PENTRU PERIOADA 
 DE PROGRAMARE 2021-2027 

 
    ART. 1 

(1) Comisia Regională pentru Stabilirea Criteriilor de Selecţie a Proiectelor Strategice 
din regiunea Sud Muntenia, denumită în continuare Comisie, este organism 
regional, fără personalitate juridică, constituit în scopul stabilirii criteriilor de 
selecţie a proiectelor strategice pentru perioada de programare 2021-2027. 

(2) Comisia Sud Muntenia este organizată şi funcţionează pe baza prezentului 
regulament care este elaborat în conformitate cu prevederile: Memorandumului 
Ministerului Fondurilor Europene nr. 16426/07.09.2018, cu tema Pregătirea 
documentelor naționale de programare a finanțărilor din fonduri europene post- 
2020 și a OUG 80/20.12.2019 pentru modificarea și completarea unor acte 
normative în domeniul fondurilor europene. 

(3) Secretariatul Comisiei Sud Muntenia, denumit în continuare Secretariat, este 
asigurat de către Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia prin 
structurile specializate din cadrul  Direcţiei Dezvoltare şi Comunicare.  

     
    ART. 2 

Comisia este alcătuită din 14 membri cu drept de vot, reprezentanți desemnați din 
cadrul consiliilor județene și municipiilor reședință de județ, componente ale 
regiunii Sud Muntenia. 
Fiecare entitate desemnează câte 2 reprezentanți, respectiv 1 membru titular și 1 
membru supleant. 
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    CAPITOLUL II – ATRIBUŢIILE COMISIEI REGIONALE PENTRU STABILIREA CRITERIILOR 
DE  SELECŢIE A PROIECTELOR  STRATEGICE DIN REGIUNEA SUD MUNTENIA PENTRU 

PERIOADA  DE PROGRAMARE 2021-2027 
    
    ART. 3  
          Comisia îndeplineşte următoarele atribuţii: 

a) propune și aprobă criterii de selecţie a proiectelor strategice pentru perioada de 
programare 2021-2027; 

b) revizuieşte/înlocuieşte criteriile de selecție pentru stabilirea listei de proiecte 
strategice aferente perioadei de programare 2021-2027, dacă este cazul; 

c) întocmește lista de proiecte strategice identificate la nivelul regiunii Sud 
Muntenia pornind de la criteriile de selecție aprobate; 

d) în prima ședință  își alege președintele cu votul a jumătate plus unu din membri. 
Președintele Comisiei va avea un mandat  de un an; 

    ART. 4 
     Secretariatul Comisiei îndeplinește următoarele activități principale: 

a) asigură pregătirea logistică a ședințelor Comisiei; 
b) transmite membrilor invitațiile la ședințele Comisiei, precum şi documentele 

necesare desfăşurării acestora; 
c) participă la toate dezbaterile Comisiei; 
d) întocmeşte minuta şedinţelor Comisiei şi o transmite tuturor membrilor, în 

termen de 7 zile lucrătoare de la data la care a avut loc şedinţa; 
e) înaintează propunerile criteriilor de selecţie a proiectelor strategice către 

Comisie pentru dezbaterea și aprobarea acestora; 
f) înaintează către Comisie propunerile de proiecte strategice colectate la 

nivelul ADR Sud Muntenia; 
g) după selecția proiectelor strategice de către Comisie, secretariatul înaintează 

lista acestora membrilor Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Sud 
Muntenia, spre aprobare. 

 
 

    CAPITOLUL III –FUNCŢIONAREA COMISIEI REGIONALE PENTRU STABILIREA 
CRITERIILOR DE  SELECŢIE A PROIECTELOR  STRATEGICE DIN REGIUNEA SUD 

MUNTENIA PENTRU PERIOADA  DE PROGRAMARE 2021-2027 
        
    ART. 5 

Adoptarea Regulamentului Comisiei se face cu votul a jumătate plus unu din 
numărul membrilor Comisiei.  
 
    ART. 6 

(1) Şedinţele Comisiei se pot desfăşura doar în prezenţa a jumătate plus unu din 
numărul membrilor săi. 
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(2)  În cazul neîndeplinirii prevederilor alin.(1), şedinţa se amână, urmând să fie 
convocată o nouă şedinţă în termen de 3 zile lucrătoare. Şedinţa convocată în 
urma unei amânări se desfăşoară fără a fi necesară îndeplinirea prevederilor alin. 
(1).  

 
    ART. 7 

(1) Convocarea şi transmiterea invitaţiilor pentru participarea membrilor la şedinţele 
Comisiei se fac în scris de către secretariatul acesteia, cu cel puțin 5 zile lucrătoare 
înainte de data desfăşurării şedinţei. 

(2) La cererea membrilor, ordinea de zi poate fi completată şi cu alte teme decât cele 
comunicate iniţial.  

(3) Materialele care urmează să fie supuse dezbaterii se transmit prin e-mail 
participanților cu cel puțin 2  zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru 
şedinţă; 

(4) La sfârşitul fiecărei şedinţe se propune, în principiu, data următoarei şedinţe. 
 
  ART. 8 

(1) la şedinţele Comisiei pot participa membrii titulari sau supleanţii acestora. 
(2) în cazul în care nici membrul titular şi nici supleantul său nu participă la două 

reuniuni succesive, secretariatul Comisiei  poate cere instituţiei care i-a desemnat 
revocarea lor şi numirea altor reprezentanţi (membru titular şi membru supleant); 

(3) la ședințele Comisiei pot participa invitați, la inițiativa membrilor Comisiei sau a 
secretariatului, fără drept de vot; 

 
ART. 9 
(1) În exercitarea atribuţiilor care le revin prin prezentul Regulament, membrii 

Comisiei adoptă decizii cu minimum jumătate plus unu din numărul voturilor celor 
prezenţi. 

(2) Deciziile adoptate se comunică, de drept, membrilor Comisiei de către 
secretariatul Comisiei, în termen de 7 zile lucrătoare de la adoptare; 

(3)  Membrii Comisiei îşi exercită atribuţiile cu titlu gratuit; 
(4) Modificarea şi completarea prezentului regulament se face cu votul a jumătate 

plus unu din numărul membrilor Comisiei. 
 

 
 
 

 


